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Português
Epigrama 11
A ventania misteriosa
Passou na árvore cor-de-rosa,
E sacudiu-a como um véu,
Um largo véu, na sua mão.
Foram-se os pássaros para o céu
Mas as flores ficaram no chão
(Cecília Meireles)
1- Sobre o poema acima podemos observar:
I. A ventania misteriosa é usada simbolicamente no poema.
II. Árvore cor-de-rosa, outro símbolo, na verdade representa “uma vida feliz”
III. É uma metáfora, uma reflexão sobre algumas experiências difíceis da vida
humana
IV. O tempo verbal predominante no poema é o pretérito perfeito.
Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) I. III e IV
d) I,II,III e IV
2-Assinale a afirmativa onde a grafia de palavras compostas com advérbios
bem e mal está correta:
a) mal-cheiroso; bem-feitor; bem-educado.
b) mal-visto; bem-quisto; bendito.
c) malencarado; malhumorado; bem-estar.
d) malcriado; bem-vindo; mal-humorado.
3-Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Sem mim não teriam resolvido o problema.
b) Não vá sem eu.
c) Saíram de casa sem eu perceber.
d) Sem eu saber, todos tinham ido ao cinema.

4-Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas,
respectivamente:
Ele veio ___ serviço.
Chegamos __ uma boa conclusão.
Comparecerem perante __ justiça.
Trouxe uma mensagem __ V.Sa.
a) a; a; a; a.
b) a; à; a; à.
c) à; à; a; a.
d) à; à; à; à.
5-Todas as orações abaixo são sem sujeito; EXCETO:
a) Há dois alunos em sala.
b) Choveu muito ontem.
c) Falaram de você.
d) Basta de reclamações.
Conhecimentos Gerais:
6- A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal,
II - do Prefeito Municipal,
III - de iniciativa popular;
Está correto em:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II, III
7- A iniciativa das Leis que versem sobre:
I - regime jurídico dos servidores;
II - criação de cargos, empregos e funções na Administração direta e
autárquica do Município ou aumento de sua remuneração,
III - orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual;
IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do
Município
É competência:
a) Da Vereança
b) Da Câmara Municipal
c) Do Prefeito
d) Secretários Municipais

8- A Assembleia Legislativa aprovou em fevereiro de 2019, o projeto de Lei que
torna Lavrinhas MIT, junto a outros 42 municípios que aguardavam desde
2018, completando os 140 municípios que receberão mais de R$ 600 mil por
ano, para serem investidos em:
a) Saúde
b) Turismo
c) Educação
d) Habitação
9-A Prefeitura de Lavrinhas, irá realizar a I Revisão do Plano Municipal
Integrado de Saneamento Básico da cidade, que irá ocorrer no dia 27 de maio
de 2019.Este projeto contempla. Prioritariamente os Serviços de :
a)
b)
c)
d)

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Saúde
Educação Infantil
Educação Superior

10-Lavrinhas pertence a:
a) Microrregião de Cruzeiro
b) Microrregião de Guaratinguetá
c) Microrregião de Cachoeira Paulista
d) Microrregião de Queluz

Conhecimentos Específicos:
English test
1. Read the text and choose the option according to it:
People are often surprised to learn just how long some varieties of trees can
live. If asked to estimate the age of the oldest living trees on Earth, they often
come up with guesses in the neighborhood of two or perhaps three hundred
years. The real answer is considerably larger than that, more than five thousand
years. The tree that wins the prize for its considerable maturity is the bristlecone
pine of California. This venerable pine predates wonders of the ancient world
such as the pyramids of Egypt, the Hanging Gardens of Babylon, and the
Colossus of Rhodes. It is not nearly as tall as the giant redwood that is also
found in California, and in fact it is actually not very tall compared with many
other trees, often little more than five meters in height. This relatively short
height may be one of the factors that aid the bristlecone pine in living to a ripe
old age-high winds and inclement weather cannot easily reach the shorter trees
and cause damage. An additional factor that contributes to the long life of the
bristlecone pine is that this type of tree has a high percentage of resin, which
prevents rot from developing in the tree trunk and branches.
(PHILLIPS, Deborah. Longman. Preparation for the Toefl Test)

21-According to the text, the author mentions the Egyptian pyramids as an
example of someting that is
a) known to be old.
b) extremely tall.
c) believed to be strong.
d) very famous.
For the question 2 to 10, fill in the blanks with the correct alternative.
22. I am not allowed to play outside. I ________ play football with you in the
garden.
a)can
b)should
c)can't
d)don't
23.You __________ smoke here. We are in a hospital.
a)must
b)are
c)can't
d)aren't
24.Adam: Are you _______________ go out of the town this weekend?
Tom: Yes, I am. I am going to visit my grandparents.
a)will
b)going to
c)like
d)don't
25.Down is ____________ person in his family.
a)taller
b)tallest
c)the tallest
d)more taller
26.Please be quiet. My baby ___________.
a)is slept
b)slept
c)sleeps
d)is sleeping
27.I think your phone is ___________.
a)ringing
b)rings
c)rang
d)ring

28.Nobody has ________ to my webpage yet.
a)log on
b)logged on
c)logging on
d)logs on
29.You ___________ be more careful when you do your homework. Most of
your answers are incorrect!
a)have to
b)shouldn't
c)should
d)mustn't
30.He is good at football but he _____ want to play now.
a)isn't
b)wasn't
c)doesn't
d)don't

